Notulen vergadering 26 maart 2014
Locatie: Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Datum en tijd: Woensdag 26-03-2014 om 19.00 uur
Opening
Marion heet iedereen welkom. Als eerste wordt gekozen om de taakverdeling binnen de
nieuwe MR te bepalen, zodat de voorzitter direct zijn taak kan uitvoeren.
Notulen vorige bijeenkomst:
Notulen van de vorige keer kunnen worden doorgestuurd naar GMR.
Taakverdeling:






Voorzitter: Wiel Goertzen
Secretaris/Notulist: Anja
Adviseur: Marion Kleinen
Vice-voorzitter: Melanie Verbeek-van Cleef
Leden: Jacqueline Ederer, Monique Jorritsma en Carolien Postuma

Taken bij taakverdeling:
Notulist:
 Notulen doorsturen naar ieder lid MR en bij volgende vergadering na goedkeuring
doorsturen naar GMR.
Taken secretaris:
 mail doorsturen
 agenda maken met (eventueel) hulp van voorzitter: agendapunten altijd aanvullen
met GMR punten en ingezonden punten en BMV ontwikkelingen elke keer op agenda
zetten.
Voorzitter:
 Deelname GMR, maar ook een ander lid van de MR zal afwisselend meegaan
 Leiden van de vergaderingen
GMR:
GMR bijeenkomst met voorzitters MR op dinsdag 24 juni 19u in van der Valk Heerlen
BMV:
BMV bouw start na de zomervakantie.

Activiteitenplan 2014-2015:
Activiteitenplan voor volgend schooljaar kopiëren en aanpassen agendapunten: BMV, GMR
elke keer bij agendapunten toevoegen.
Algemene zaken in en rond school:





Er heeft een verandering in de schoonmaak uren plaats gevonden. Er waren een
aantal uren ingekocht, maar dat is nu gekort door de overheid. Dit is nu door Movare
ook gedaan. Het blijft een discussiepunt. Nu was het gekort en moest je bij CVB
aangeven als het niet in orde is. Bezuiniging voor onze school 40% door onderbouw
en bovenbouw. 20% en 20%. Mevrouw die al jaren school poetste moest weg, maar
is nu terug op beide locatie. Op onderbouw werd niet goed nu beter gepoetst.
Bijstand mensen gebruiken als vrijwilliger voor poetsen school. In bepaalde gemeente
is dit goed geregeld, misschien een optie?
Schoonmaak komt volgende keer weer op de agenda te staan om te evalueren hoe
het tot dan is gegaan.
Binnenkort wordt er een vragenlijst voor de ouders meegegeven, per gezin 1
vragenlijst, met daarin vragen op allerlei gebieden. De vraag van de ouders was of de
alle mailadressen van de ouders bekend zijn. Zodat de vragenlijst digitaal door de
ouders kan worden ingevuld.
Misschien komt er volgend jaar een andere vorm van de nieuwsbrief met alleen
groepsinfo. De oudergeleding zou dit jammer vinden, omdat ze het wel interessant
vinden om alles van de hele school te weten
De inspectie komt op dinsdag 10 juni. Hier komt een inspectierapport van. Hij wil iets
weten over de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen, op de zorg en de
begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast wordt gecontroleerd of de school
voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De
bevindingen uit het onderzoek in het vierjaarlijkse bezoek worden gebruikt om te
bekijken of het aan de school toegekende basisarrangement kan blijven
gehandhaafd.

Formatieplan:



1fte toezegging voor volgend schooljaar in de gaten houden bij formatieplan
Heeft de oudergeleding toestemmingsrecht? Dit is uitgezocht door Melanie.

Informatie doorgestuurd door Melanie stuurt door of het adviesrecht of instemmingsrecht
voor MR bij formatieplan is.
De Personeelsgeleding van de MR heeft instellingsrecht betreffende het BFP
(bestuursformatieplan) Sinds de invoering van de WMS geldt dat als een
document/plan/notitie e.d. wordt voorgelegd aan een van de twee geledingen (in dezen de P
geleding), de andere geleding (in dezen de Ouder geleding) de notitie ter kennisneming krijgt
aangeboden. Kortom , de oudergeleding heeft geen adviesrecht.


Formatie komt op agenda te staan voor juni. Hierop staat een samenvatting van de
plannen voor volgend jaar en waarom gekozen is voor deze opzet.

Rondvraag:







MR cursus wordt betaald door gelden van MR. De vraag is of iemand interesse heeft.
Afkortingen lijst met betekenissen wordt aangeleverd door Melanie Verbeek-van
Cleef
Tijdschrift MR info laten rouleren op de bovenbouw en eentje op de onderbouw voor
Carolien en Melanie.
Er wordt een dropbox aangemaakt voor MR door Wiel Goertzen
Anja zal John vragen naar notulen afgelopen jaar voor het jaarverslag
Arrangementen voor passend onderwijs in hoeverre is dit al bekend? Nog niet, is nu
in ontwikkeling. Nieuwe samenwerkingsverband is hier verantwoordelijk voor.
Rugzakleerlingen vervallen en hiervoor moet je als school aangeven hoeveel geld je
nodig hebt om deze specifieke leerling de begeleiding kunt blijven geven die het
nodig heeft.

Volgende bijeenkomst:
Woensdag 11 juni 19:00u

